
 1

Informacja z wykonania dochodów 
oraz realizacji zadań przyj ętych do budżetu na 2006 rok ( część opisowa) 

 
     Burmistrz  Nowogrodźca przedkłada sprawozdanie  z wykonania budżetu zawierające zestawienie 
dochodów i wydatków oraz  informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za  2006 rok w postaci 
opisowej  – zgodnie z  art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  roku o finansach publicznych (Dz. U.             
z 2005 roku Nr 249 poz. 2104).   
    Informacja została opracowana w układzie danych zawartych w Uchwale Nr XLV/343/06 Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 08 lutego 2006 roku w sprawie budżetu gminy i miasta 
Nowogrodziec na 2006 rok z uwzględnieniem zapisów księgowych oraz zmian dokonanych w ciągu 
roku  zgodnie z   Uchwałami Rady Miejskiej w Nowogrodźcu oraz Zarządzeniami Burmistrza  
Nowogrodźca. 
   Uchwalony przez Radę Miejską w Nowogrodźcu budżet na 2006 rok zamykał się następującymi 
wielkościami: 
- po stronie dochodów     -   26.250.366,-zł.  
- po stronie wydatków     -   30.185.992,-zł. 
z ustalonym niedoborem budżetu w wysokości  3.935.626,-zł, w tym: 
przychody z tytułu kredytów -                             6.212.210,-zl.-zł 
rozchody z tytułu spłaty kredytu w wysokości                                     2.276.584,-zł. 
 w tym: 
spłata transzy kredytu do BGŻ S.A. Jelenia Góra 700.000,-zł. 
spłata transzy kredytu do BZ WBK Nowogrodziec 200.000,-zł. 
spłata transzy kredytu do BZ WBK Nowogrodziec 240.000,-zł. 
spłata kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2006 r. 1.136.584,-zł. 
 
Na przestrzeni   2006 roku, budżet gminy uległ zwiększeniu o łączną kwotę: 
- dochody  o   4.583.383,-zł. 
- wydatki   o   6.510.795,-zł. 
 
Zmiany w budżecie dokonywane były następującymi uchwałami i zarządzeniami: 
I. Uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 
 
1.  Nr LI/364/06  z dnia 06 września 2006 roku  
 -     zwiększono dochody  o                               540.366,-zł. 
 -     zwiększono wydatki   o 540.366,-zł. 
 
2. 

 
Nr LIII/367/06 z dnia 04 października 2006 roku 

 

 -     zmniejszono dochody   o                               579.442,-zł. 
 -     zwiększono   wydatki   o 1.387.790,-zł. 
 
3. 

 
Nr LV/375/06 z dnia 26 października 2006 roku 

 

 -     zwiększono dochody  o                               3.619.682,-zł. 
 -     zwiększono wydatki   o 3.619.682,-zł. 
 -     zmniejszono wydatki  o 30.820,-zł. 
 
4. 

 
Nr IV/12/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku 

 

 -     zwiększono dochody  o                               281.716,00 
 -     zwiększono wydatki   o 281.716,00 
   
II. Zarz ądzeniami Burmistrza Nowogrodźca 
 
1. Nr 16/2006 z dnia 31 marca 2006 roku  
 -     zwiększono dochody  o                               61.864,-zł. 
 -     zwiększono wydatki   o 61.864,-zł. 
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2. Nr 26/2006 z dnia 31 maja 2006 roku 
 -     zwiększono dochody  o                               93.323,-zł. 
 -     zwiększono wydatki   o 93.323,-zł. 
 
3. 

 
Nr  36/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku 

 

 -     zwiększono dochody  o                               111.793,-zł. 
 -     zwiększono wydatki   o 111.793,-zł. 
 
4. 

 
Nr 40/2006 z dnia 08 sierpnia 2006 roku 

 

 -     zwiększono dochody  o                               28.061,-zł. 
 -     zwiększono wydatki   o 28.061,-zł. 
 
5. 

 
Nr 47/2006 z dnia 29 września 2006 roku 

 

 -     zwiększono dochody  o                               277.000,-zł. 
 -     zwiększono wydatki   o 277.000,-zł. 
 
6. 

 
Nr 51/2006 z dnia 13 października 2006 roku 

 

 -     zwiększono dochody  o                               57.308,-zł. 
 -     zwiększono wydatki   o 57.308,-zł. 
 
7. 

 
Nr 57/2006 z dnia 06 listopada 2006 roku 

 

 -     zwiększono dochody  o                               168.485,-zł. 
 -     zwiększono wydatki   o 168.485,-zł. 
 
8 

 
Nr 70/2006 z dnia 14 grudnia 2006 roku 

 

 -     zmniejsza się  dochody  o                               170.339,-zł. 
 -     zmniejsza się  wydatki   o 170.339,-zł. 
 
9. 

 
Nr 72/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku 

 

 -     zwiększono dochody  o                               93.566,-zł. 
 -     zwiększono wydatki   o 93.566-zł., 
   
po uwzględnieniu powyższych zmian budżet gminy i miasta za  2006 rok zamyka się następującymi 
wielkościami: 

- po stronie dochodów         30.833.749,-zł. 
- po stronie wydatków         36.696.787,-zł. 

 
     Zbiorcze wykonanie budżetu za  rok przedstawia się następująco: 

                                                                                                                                                                                         PLN 

 
L.p 

 
Wyszczególnienie 

Plan po zmianach na 2006 
rok 

Wykonanie  
za  2006 r. 

       1.  D O C H O D Y 30.833.749,00 26.598.448,40 
2.  W Y D A T K I 36.696.787,00 32.177.807,54 

Wynik +/- (poz. 1 – 2) - 5.863.038,00 - 5.579.359,14 
Finansowanie  I-II 5.863.038,00 7.612.109,04 
I. Przychody, w tym: 7.560.180,00 9.309.251,04 

-  kredyt bankowy i pożyczki 3.060.180,00 4.633.564,04 
-  emisja obligacji komunalnych 4.500.000,00 4.500.000,00 
-   inne źródła  (wolne środki z lat 

ubiegłych 
 

x 
 

175.687,00 
II. Rozchody, w tym: 1.697.142,00 1.697.142,00 
-   spłata kredytów 1.697.142,00 1.697.142,00 
 

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy za 2006 roku powstał niedobór w   wysokości 
5.579.359,14 -zł. przy  planowanym  niedoborze 3.935.626,00 zł. 
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Kwota zadłużenia gminy  na dzień 31.12.2006 rok  
- z tytułu kredytów długoterminowych  wynosi zł. 5.923.038,00 
- z tytułu emisji obligacji komunalnych zł. 4.500.000,00 
( szczegółowe zestawienie zobowiązań gminy i miasta Nowogrodziec przedstawiono w załączniku nr 4 
do niniejszego zarządzenia). 
 
Wykonanie dochodów i wydatków za  2006 roku  przedstawia się następująco: 
 
I. DOCHODY  
Plan dochodów budżetowych  w  2006  roku został zrealizowany w 86,26 %. w tym : 

                                                                                                                                                                                                   PLN 

 
L.
p. 

 
Wyszczególnienie 

 
Plan po 

zmianach 

 
Wykonanie za  

2006rok 

 
% 

 
1. 

Dochody własne realizowane przez Urząd 
Gminy i Urzędy Skarbowe 

6.640.900,00 6.472.941,98 97,47 

2. Dochody z majątku gminy 
  

800.158,00 236.081,42 29,50 

 
3 

Udziały w podatku dochodowym 
od osób fizycznych 

2.142.358,00 2.217.085,00 103,48 

4. Udziały w podatku dochodowym 
od osób prawnych 

55.500,00 120.386,92 216,91 

 
5. 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących   z zakresu 
administracji rządowej 

4.829.102,00 4.826.108,03 99,93 

 
6. 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania  bieżące realizowane przez gminę na 
podstawie porozumień   

1.000,00 1.000,00 100,00 

7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 

828.065,00 782.737,06 94,52 

8 Subwencje 11.268.432,00 11.268.432,00 100,00 

9. Dotacje otrzymane z funduszy celowych 536.500,00 536.499,99 100,00 

10
. 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek 13.000,00 13.000,00 100,00 

11 Środki otrzymane z budżetu państwa 598.108,00 124.176,00 31,25 

12 Środki otrzymane budżetu Unii Europejskiej  3.120.626,00 x x 

 
O G Ó Ł E M 

 
30.833.749,00 

 
26.598.448,40 

 
86,26 

 
Szczegółowe rozliczenie dochodów budżetowych wg ważniejszych źródeł przedstawiono  w 
załączniku Nr 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 4

       Jak wynika z załącznika Nr 1 dochody z podatków i opłat  zrealizowano w wys. 96,96 %, udziały 
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 106,35 %, pozostałe dochody w 110,30%, 
subwencje w 100 %, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej, na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień oraz na zadania 
własne gminy otrzymano w wys. od 99,93 -100 % . Najniższe wpływy osiągnięto  w dziale dochody z 
majątku gminy – stanowią one - w  stosunku do planu   ogółem - 29,50 % w tym :  
 -  dochody  - z najmu i dzierżawy   plan wykonano w                     -    61,98 %, 
                    - z tytułu opłat z tytułu wieczystego  użytkowania w    -   49,82 %, 
                    - odsetki  w                                                                     -   40,10 %, 
                    - wpływy ze sprzedaży majątku w                                 -    25,10 %  
 
W 2006 roku  zgodnie z uchwalą nr  168/2006 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  z dnia 06 
czerwca 2006 roku w sprawie wykupu działek  od gminy (po przeprowadzeniu odpowiednich procedur) 
pod modernizację  linii kolejowej  sprzedano 8 działek  na ogólną wartość 10.461,50, ponadto  
sprzedano: 
14 lokali mieszkalnych – z 90% bonifikatą ,  
  5 działek pod budowę,  
  2 lokale użytkowe oraz działkę rolną. 
Nie  zrealizowano planu sprzedaży  gruntów   przy SSE, gdzie Gmina posiada ok. 200 ha gruntów 
przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze (rozwój usług, 
gastronomii, przemysłu) stąd w IV kwartale br dokonano korekty ( zmniejszenia ) planu po stronie 
dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta Nowogrodziec.           
 
Na zadania inwestycyjne, mimo podpisania stosownych umów z budżetu państwa  plan został 
zrealizowany w 31,25 %, natomiast środki pochodzące z budżetu UE przeznaczone na 
finansowanie programu i projektów inwestycyjnych  na rachunek Gminy – nie wpłynęły.   
 
     

W  2006 roku  zaległości (należności ) z tytułu podatków i opłat lokalnych – na dzień 31 grudnia 2006  
roku   wynoszą 1.695.717,55 zł.. 
 
W poniższej  tabeli  przedstawiono  występujące zaległości na dzień 31 grudnia 2006   roku. 

w zł. 
 

Wyszczególnienie 
 

Zaległość na 
01.01.2006 

rok 

Zaległości na 
31.12.2006 

+ wzrost 
-zmniejszenia 

Podatek rolny od osób prawnych 29.032 19.176,58 -9.855,42 

Podatek leśny od osób prawnych 352 289,20 -82,80 
Podatek od nieruchomości  od osób prawnych 658.173 523.009,42 -135.163,58 
Podatek od środków transportowych- osoby prawne - - - 
Pod. rolny, leśny od nieruchomości  osoby fizyczne 366.480 399.802,65 +33.322,65 
Podatek od czynności cywilno prawnych osoby fizyczne 1.425 - -1.425,00 
Karta podatkowa 29.948 - -29.948,00 
Podatek od spadków i darowizn  747 - -747,00 
Podatek od psów 3.983 4.965,34 -982,34 
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne 27.911 27.106,58 -804,42 
Należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej - 13.278,04 +13.278,04 
Mandaty 650 1.450,00 +800,00 
Mienie gminne 105.326 98.441,09 -6.884,91 
Świadczenia alimentacyjne x 608.198,65 +608.198,65 
O G Ó Ł E M 1.224.027 1.695.717,55 +471.690,55 
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Najwyższe  zaległości występują : 
1. W podatku od nieruchomości - od osób prawnych  jest to kwota w wys. 523.009,42 zł. .  

 Na 105  podatników (zakładów, przedsiębiorstw, spółek) – zalega 34  podatników 
w tym: 

Liczba 
podatników 

Kwoty  
zaległe 

Ilość 
rat 

Treść 

1 130.444,44 11 - sprawa sporna  od 2004 roku  ( ponownie w SKO ) 
1 292.250,90 24 - wystawiono tytuły wykonawcze   - US 
1 23.711,30 7 - wystawiono tytuły wykonawcze    - US 
1 21.003,04 24 - wystawiono tytuły wykonawcze   – US  
1 16.883,30 13 - wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze   – US 
1 14.896,80 24 - wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze   – US 
1 12.498,00 6 - wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze   – US 
1 5.644,00 3 - wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze   – US 
1 3.780,00 5 - wystawiono tytuły wykonawcze    - US 
1 918,30 15 - wystawiono tytuły wykonawcze    - US 
1 489,89 1 - wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze   – US 
2 196,59 3 - wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze   – US 
21 292,86  -  zaległości stanowią kwoty od 52,50 - 1,00 zł. 
34 523.009.42  Ogółem 

 
 2. Zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i podatku od środków 

transportowych od osób fizycznych  na dzień 31 grudnia  2006 roku obrazuje poniższa tabela z 
podziałem na poszczególne sołectwa 

 
w zł. 

 
 
L.p 

 
 
Sołectwo 

Zaległości w podatku rolnym, leśnym i od 
nieruchomości 

Zaległości w podatku od środków 
transportowych 

Zaległości 
na 

01.01.2006 

Zaległości 
na 

31.12.2006 

+wzrost 
-zmniej. 

Zaległości 
na 

01.01.2006 

Zaległości 
na 

31.12.2006 

+wzrost 
-zmniej. 

1. Czerna 36.165 42.238 +6.073 4.271 3.025 -1.246 

2. Gierałtów 25.849 26.849 +1.000 - - - 
3. Godzieszów 2.808 2.682 -126 - - - 
4. Gościszów 83.650 94.900 +11.250 2.654 2.654 - 

5. Kierżno 33.380 40.204 +6.824 - - - 
6. Milików 32.867 33.843 +976 941 941  
7. Nowa Wieś 14.738 16.456 +1.718 - - - 
8. Nowogrodziec 60.886 56.820 -4.066 4.169 5.642 1.473 
9. Parzyce 5.655 6.486 +831 1.268 664 -604 
10. Wykroty 36.378 39.408 +3.030 14.608 13.879 -729 
11. Zagajnik 5.506 6.512 +1.006 - - - 
12. Zabłocie 2.615 2.140 -475 - - - 

13. Zebrzydowa 25.983 31.265 +5.282 - 300 300 
 
O G Ó Ł E M 

 
366.480 

 
399.803 

 
33.323 

 
27.911 

 
27.106 

 
-805 

 
3.  Zaległości w wys. 608.198,65 dotyczą  zaliczek alimentacyjnych winne być zwrócone przez 
komorników, lub dłużników. Zadanie realizowane jest przez Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej – zgodnie z ustawą z 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec 
dłużników alimentacyjnych (dz. U. Nr 86 poz. 732 ze zm.) 
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W celu windykacji należności podatkowych – za 2006 rok   
      -  wysłano           1.858 szt.  upomnień,  

- wystawiono        947 szt.  tytułów  wykonawczych, 
- dokonano             15  szt.   wezwań do zapłaty . 
 

 Większość zaległości podlega zabezpieczeniu  hipotekami  przymusowymi . 
Należności z tyt. wygaśnięcie zobowiązań podatkowych z tyt. przeniesienia własności  praw 
majątkowych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego  (wpis na hipotekę) na dzień 31 grudnia  
2006 roku  wynoszą  :  122.516,-zł. 
 

Na wykonanie dochodów  duży wpływ miała  także sytuacja ekonomiczna podatników m.in. 
trudna  sytuacja materialna, problemy zdrowotne , pożary ,choroby zwierząt , susza i  powódź. 
Stąd  też udzielono ulgi, odroczenia płatności zobowiązań  ( rozłożenie na raty) , czy też 
zaniechano poboru podatku. 
 
 
Ogólna kwota  udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń  na 31 grudnia  2006   r.  wynosi zł. 975.519,22             
w tym: 
-         w  podatku rolnym                                    –        zł.     78.495,10  
-         w podatku od nieruchomości                    -         zł.   883.276,12  
-         w podatku od środków transportowych    –        zł.     13.748,00 
 
 
Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków  na  31 grudnia  2006  wynoszą  1.097.631,64  
w tym : 
-         w  podatku od nieruchomości                    -           zł. 1.012.345,50  
-          w  podatku od środków transportowych    –          zł.      85.286,14 
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II.  WYDATKI 
 
Plan wydatków po zmianach  w  2006 rok wynosi 36.696.787,-zł, wykonanie zł. 32.177.807,54          
co stanowi.87,68 w tym: 

w zł. 
 
L.p 

 
Wyszczególnienie 

Plan po zmian. Na           
31 grudnia  2006  rok 

Wykonanie na  
31 grudnia  2006   

 
      % 

 
1. 

 
Wydatki majątkowe 

 
12.751.498,- 

 
8.874.074,44 

 

 
3. 

Wynagrodzenia 
§§ 4010, 4040,4100 

 
9.149.256,00 

 
9.097.830,71 

 

 
4. 

Składki na ubezp. społeczne 
i Fundusz Pracy §§ 4114 4110+4120 

 
1.993.949,00 

 
1.944.874,40 

 

 
5. 

 
Wynagrodzenia bezoosobowe § 4170 

 
206.625,00 

 
192.923,91 

 

 
6. 

 
Dotacje podmiotowe 

 
 

 
 

 

7. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych  do 
sektora finansów publicznych 

 
7.800,00 

 
7.800,00 

 

 
8. 

Dotacje celowe z budżetu na 
dofinansowanie zadań do realizacji  
stowarzyszeniom 

 
279.500,00 

 
279.500,00 

 

 
9. 

 
Wydatki na obsługę długu 

 
386.489,00 

 
264.464,78 

 

 
10 

 
Pozostałe wydatki bieżące 

   

 
O G Ó Ł E M 

 
36.696.787,00 

 
32.177.807,54 

 

 
Procentowy udział wydatków wykonanych do wykonania ogólnego wynosi: 
w tym: 

1. wydatki majątkowe                                         % 
2. wynagrodzenia      % 
3. składki na ubezpieczenia społeczne i FP            % 
4.  wynagrodzenia bezosobowe   % 
5. dotacje podmiotowe z budżetu gminy              % 
6. dotacje dla podmiotów niezal.do sekt. fin.publ.  % 
7 dotacje dla stowarzyszeń                                 % 
8. obsługa długu publicznego                            % 
9 pozostałe wydatki bieżące                             % 

 
Rozliczenie finansowe poniesionych wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono                         
w załączniku Nr 2 -  realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 
 
 

1. DZIAŁ  010 - ROLNICTWO  I ŁOWIECTWO  
 
 Wydatki bieżące : 
 - wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od  uzyskanych wpływów z podatku 

rolnego. Wydatki wyliczane są od wpływów na   dzień 31 marca i 31 maja, 31 września i 30 
listopada   br. należności   uregulowano w wys. 12.267,-zł. 
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 Wydatki inwestycyjne  : 
 
1/ realizacja kompleksowej gospodarki ściekowej  
- Na podstawie zawartej dodatkowej umowy do umowy zasadniczej wykonany został 

projekt budowlany wodociągu w Gierałtowie wraz z przyłączami do budynków, który  
został złożony w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu celem uzyskania pozwolenia na budowę 
wodociągu. Postępowanie w toku. Koszty poniesione w 2006 ( wykonanie map do celów 
projektowych, projekty) – wynoszą zł. 593.049,13  w tym wydatki niewygasające – 337.304,00  

 
- zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu – w miesiącu 

lutym 2006 r. została zawarta umowa z Instytutem Zarządzania i Samorządności we 
Wrocławiu na opracowanie kompleksowej dokumentacji zaprojektowania i modernizacji 
oczyszczalni ścieków   w Nowogrodźcu.  

 
W II połroczu Gmina  przystąpiła do realizacji zadania inwestycyjnego pn. “Rozwiązanie 
gospodarki wodno - ściekowej w gminie Nowogrodziec” - budowa sieci wodociągowej w mieście 
Nowogrodziec wraz z kanalizacją ściekową na terenie miasta i gminy Nowogrodziec z docelową 
oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kierżno. Zgodnie  z wariantem V koncepcji wybranej do 
realizacji na podstawie uchwały nr XLVIII/359/06   z dnia 22 maja 2006 r. Rady Miejskiej                  
w Nowogrodźcu docelowa oczyszczalnia ścieków wybudowana będzie w miejscowości Kierżno. 
Na podstawie planowanych powyższych założeń i trwania prac projektowych związanych                    
z budową kanalizacji na terenie gminy i miasta Nowogrodziec sprawa przebudowy oczyszczalni 
ścieków w Nowogrodźcu będzie kontynuowana w 2007 r zostanie też  rozważona  potrzeba jej 
modernizacji. 
W 2006 roku na w/w zadanie poniesiono wydatki  ( koszty opracowania  dokumentacji) w wys. 
790.852,30 zł. w tym  wydatki niewygasajace stanowią kwotę zł. 701.435,-zł.  

 
- budowa systemu wodociągu – budowa wodociągu w Milikowie i Gościszow -  Realizacja zadanie 

w toku. Gmina pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
realizację zadania.  
W dniu 31 stycznia 2006 r. w wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowę  z Instytutem 
Zarządzania i Samorządności we Wrocławiu jako inżynierem kontraktu nad realizacją wodociągu 
w miejscowości Milików i Gościszów do czasu jej zakończenia. Następnie przeprowadzony został 
przetarg nieograniczony, na podstawie którego zawarto umowę z konsorcjum firma FUNAM           
Sp. z o. o. Wrocław ul. Mokronoska 2 jako lidera w dniu 1 czerwca 2006 r., na wykonanie 
projektu budowlanego i realizację zadania w trybie “zaprojektuj i wybuduj”.   

      Koszty poniesione w  2006 roku   
      -wynoszą zł. 1.552.294,85 w tym niewygasające 1.318.084,-zł. 
 
- budowa systemu wodociągów – budowa wodociągu w Kierżnie z powiązaniem Czernej – 

”. Realizacja zadanie w toku. Gmina pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na realizację zadań. W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto 
umowę z Instytutem Zarządzania i Samorządności we Wrocławiu jako inżynierem kontraktu nad 
realizacją inwestycji do czasu jej zakończenia. Następnie przeprowadzony został przetarg 
nieograniczony, na podstawie którego zawarto umowę z konsorcjum firma FUNAM Sp. z o. o. 
Wrocław ul. Mokronoska 2 jako lidera w dniu 1 czerwca 2006 r., na wykonanie projektu 
budowlanego i realizację zadania w trybie “zaprojektuj i wybuduj”. Termin zakończenia inwestycji 
planowany jest do 31 maja 2007 r.  

      Poniesione koszty  w 2006 roku 548.425,74 w tym zadania niewygasajace 467.000,-zł. 
 
       W załączeniu  informacji a o realizacja zadań pozyskanych z funduszy strukturalnych pn.  
     „Opisy sprawozdawcze projektów współfinansowanych przez Unię Europejską „   
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2. DZIAŁ  400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERG IĘ ELEKTRYCZN Ą, 

GAZ  I WODĘ. 
 
a/ dostarczanie ciepła 
wydatki poniesiono na : 
- udziały w spółce „Hydro-Tech „ SP z o. o  Nowogrodziec – w wys. 50.000,-zł. 
   zgodnie z aktem notarialnym nr Rep.A.988/2006 z dnia 07.03.2006 roku 
b/ dostarczanie wody  
Wydatki bieżące to : 
- dostarczanie wody do miejscowości Gierałtów  
Na podstawie zawartej umowy nr 01/01/06 z dnia 2 stycznia 2006 r. firma “Hydro -Tech”                          
w Nowogrodźcu dostarczała beczkowozem na bieżąco wodę dla szkoły podstawowej i mieszkańców 
miejscowości Gierałtów według sporządzonej listy przez “Hydro- Tech”, od miesiąca stycznia                   
do miesiąca grudnia 2006 r. 
 
Wydatki  inwestycyjne : 
- wykupiono  urządzenia  kotłowni przy ul.Asnyka i  1-go Maja w Nowogrodźcu,  z  Bankowego 
Funduszu Leasingowego S.A w Łodzi  - na wartość 1.060.180,-zł. – wg przedłożonych faktur 

 
       
3. DZIAŁ  600 - TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ 
 
Wydatki bieżące to: 
a) na zimowe utrzymanie dróg  na terenie miasta i gminy Nowogrodziec  57.213,40 
 
 b) bieżące remonty dróg  - to kwota  356.462,23 
     w ramach zadania wykonano : 
- wykonano remont drogi na terenie SSE w Wykrotach, 
- wykonano remonty dróg uszkodzonych na wskutek wiosennych roztopów i opadów 

atmosferycznych w miesiącu marcu 2006 r. 
a) droga nr 625 w Milikowie 
b) droga nr 587 w Milikowie 
c) droga nr 586 w Milikowie 
d) droga nr 750 w Czernej przy posesji P. Goryczka, 

- wykonano remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy i na terenie miasta, 
- wykonano zabezpieczenie i przebudowę przepustu drogowego w Gościszowie położonego na 

działkach:474/1, 475, 493 (Kolonia Duchów), 
- wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej w Nowogrodźcu z odnową nawierzchni przy ulicy 

Leśnej, 
- wykonano remont wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Nowogrodziec, 
- wykonano przebudowę przepustu drogowego w Zebrzydowej położonego na działce nr 766, 
 
 
 Wydatki inwestycyjne : 
 
  a/ drogi publiczne wojewódzki 
- likwidacja kolizji sieci energetycznej z małą obwodnicą ul. Strzelecka i Cicha w Nowogrodźcu - 
podpisana umowa nr 72/2006/03045-2-TDR1 z dnia 06 kwietnia 2006 r. na likwidację kolizji sieci 
elektroenergetycznej w Nowogrodźcu na rogu ulic Strzelecka i Cicha – II etap. Na podstawie § 6 pkt. 
2 w/w umowy została przekazana kwota 20.000 zł na pokrycie kosztów realizacji zadania. 
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b/drogi publiczne powiatowe 
- budowa chodnika dla pieszych w Milikowie - zostało podpisane porozumienie nr 0714-82/2005                

z dnia 24 maja 2005 r., w sprawie wspólnego wykonania chodnika przez Starostwo Powiatowe               
w Bolesławcu i Gminę Nowogrodziec. W roku 2005 został zrealizowany I etap budowy chodnika               
w kierunku Nowogrodźca. W roku 2006 miało dojść do podpisania aneksu do powyższego 
porozumienia w sprawie realizacji II etapu budowy chodnika do którego jednak nie doszło, gdyż 
Starostwo Powiatowe odstąpiło od zamiaru jego realizacji w roku 2006. Biorąc powyższe pod uwagę 
Gmina nie mogła przystąpić do realizacji zadania bez udziału zarządcy drogi, którego obowiązkiem 
jest m.in. budowa chodników przy drogach powiatowych. 

 
- budowa chodnika przy ulicy Sienkiewicza w Nowogrodźcu – w opracowanym i zatwierdzonym 

przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu w roku 2005 projekcie budowlanym na budowę chodnika 
przy ulicy Sienkiewicza w Nowogrodźcu, został zaprojektowany w ograniczonym zakresie parking. 
Mając na uwadze potrzebę zwiększenie miejsc parkingowych w rejonie rynku i cmentarza 
komunalnego, Gmina przystąpiła do opracowania aneksu do w/w dokumentacji o zwiększenie miejsc 
parkingowych na terenie pomiędzy ulicą Sienkiewicza a budynkiem szkoły podstawowej                             
i gimnazjum w Nowogrodźcu. Realizacja inwestycji nastąpi w roku 2007. 

 - przebudowa chodnika ul. Kolejowa Nowogrodziec – Starostwo Powiatowe w Bolesławcu pomimo 
kilkakrotnych monitów ze strony Gminy nie zajęło stanowiska w kwestii wspólnej realizacji 
chodnika przy ulicy Kolejowej w Nowogrodźcu. Biorąc powyższe pod uwagę Gmina nie mogła 
przystąpić do realizacji zadania bez udziału zarządcy drogi, którego obowiązkiem jest m.in. 
przebudowa i utrzymanie istniejących chodników przy ulicy Kolejowej zaliczonej do kategorii dróg 
powiatowych. 

 
  c/drogi wewnętrzne  
- przebudowa drogi w Wykrotach ulica Stawowa o dł. 1300 mb – uregulowanie zapłaty za wykonane  

roboty drogowe zawartej umowy z 2005 r. w wys. 368.714,40  z  przedłużonym terminem płatności 
do dnia 30.06.2006.r. 

 
 
4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA  

-  zawarto porozumienie  ze Związkiem Gmin ‘Kwisa” na realizację projektu dofinansowanego przez 
UE ( za pośrednictwem Euroregionu ‘Nysa „ )  pn. szlak rowerowy” Dolina Kwisy” – rozliczono na 
podstawie faktury- wykonano zadanie w zakresie oznakowania szlaków.  
Długość szlaku przebiegająca przez gminę Nowogrodziec wynosiła 55,4 km ,co stanowi  39,9 % 
ogółu oznakowanej trasy (z wył. trasy Dolina Kwisy). 

 
 
5. DZIAŁ 700  GOSPODARKA   MIESZKANIOWA 
 
 Wydatki bieżące : 
 a/ - wyceny działek,  podziały działek, szacunki itp.- poniesione wydatki – 9.894,16 
 
 b/- uregulowano – udział gminy w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych 

   - wykonano projekt adaptacji pomieszczeń usługowych po byłej aptece w Nowogrodźcu przy ulicy 
Mickiewicza na lokale mieszkaniowe. W oparciu o w/w projekt opracowany przez Gminę Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu na podstawie zlecenia wykonał 
adaptację 2 pomieszczeń na 2 lokale mieszkalne. Natomiast osoby fizyczne na podstawie zawartych 
umów użyczenia z  ZGKiM wykonały w  2006 roku -  3 lokale mieszkalne. W wyniku adaptacji 
pomieszczeń budynku apteki uzyskano ogółem 5 lokali mieszkalnych. 

  - uregulowano należność – remont instalacji w budynku przy ul. Asnyka. 
 



 11

 
  Wydatki  inwestycyjne: 

a/ wykup gruntów  - wykupiono  gruntu pod budowę drogi  - A-4 
 

 6. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOSC  USŁUGOWA 
   Wydatki w tym dziale przeznaczone są na : 
 
 a/ zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego wydatkowano na : 
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodziec pod 

projektowany cmentarz komunalny, boiska przy zespole oświatowym przy ulicy Sienkiewicza i 
pod tereny powierzchniowej eksploatacji (działka 106), 

-  utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego (Maria III– I) 
-  zmiana miejscowego planu zagospodarowania wsi Czerna pod planowaną autostradę A-4, 

 
b/ w ramach  otrzymanej dotacji i zaangażowaniu środków własnych  
    – uporządkowano cmentarz wojennego w Nowogrodźcu. 
 
 
     Wydatki  inwestycyjne: 

-budowa cmentarza komunalnego w Nowogrodźcu – II etap - odstąpiono od realizacji zadania, 
ponieważ Rada Miejska w Nowogrodźcu większość środków finansowych przeznaczonych w 
budżecie Gminy w 2006 r. przeniosła do działu transport i łączność na przebudowę zawalonego 
przepustu w miejscowości Gościszów (kolonia Duchów), którego odbudowa była niezbędna                  
z uwagi na występujące zagrożenie życia i bezpieczeństwa użytkowników drogi i przepustu. 

-budowa budynku gospodarczego na cmentarzu komunalnym w Czernej i Zebrzydowej  

   a) realizacja budynku gospodarczego w Zebrzydowej – budowa budynku została zakończona w roku 
2006. Do wykonania pozostało utwardzenie placu przed budynkiem kostką betonową zgodnie                
z planem zagospodarowania terenu. . 

  b)realizacja budynku gospodarczego w Czernej - opracowano projekt budowlany i uzyskano 
pozwolenie na budowę w roku 2005. Z uwagi na brak wystarczających środków finansowych 
zaplanowanych w budżecie Gminy w roku 2006 (5.000,00 zł) w stosunku do kosztów zadania 
45.000,00 zł wraz z podatkiem VAT odstąpiono od realizacji zadania. . 

 
 

7. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA  PUBLICZNA      
 
      W dziale tym wydatki ponoszone są na : 
 
      a/ utrzymanie etatów UW – tj. wynagrodzenia, składki ZUS i FP 
 
      b/ bieżące utrzymanie Rady  Miejskiej -  diety, zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe), 

zakup usług pozostałych (oplata za szkolenia rozmowy telef.) , podróże służbowe. 
 
      c/ bieżące utrzymanie  Urzędu Miejskiego to: 

- wynagrodzenia osobowe pracowników, 
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, 
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie za poradę prawną, umowa-zlecenie za doręczanie 

pism) 
- składki na ubezpieczenia społeczne: ZUS,FP,PFRON, 
- zakup materiałów i wyposażenia(art. biurowe, środki czystości, druki ,biuletyny , 
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paliwo, części zamienne do sam. służbowego itp.) 
- zakup energii  elektrycznej, opłaty za CO, wodę, 
- zakup usług remontowych (remont i konserwacja maszyn biurowych, ksero), 
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników), 
- zakup usług pozostałych (opłaty telefoniczne, pocztowe, RTV, usługi introligatorskie, 

obsługa prawna, szkolenia pracowników, opłaty za studia, konserwacja i monitoring 
systemu alarmowego, prowizje bankowe, remont bieżące sam. służbowego, 

- podróże służbowe krajowe, 
- podróże służbowe zagraniczne, 
- opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, samochodu służbowego opłaty za 

oprogramowania), 
- odpis na ZFŚS – środki przekazana na rachunek FS. 
    Kwoty na realizacje w/w zadań zawarto w załączniku Nr 2 – niniejszego Zarządzenia 
 
d/ pozostała działalność to wydatki na 
- składki na rzecz Związku Gmin „Kwisa –- składkę uregulowano należną składkę  - 12.525,60 
 
- promocja gminy –  poniesione  wydatki to kwota zł. 42.919,87 
       wykonanie wydatków  przedstawiono w załączonej informacji do niniejszego sprawozdania. 

 
- składki na Euroregion  „Nysa”, -uregulowano składkę w wys. 9.887,37 
     

 Zakupy inwestycyjne: 
Zakupiono : 
- 1-monitor  2-komputery , UPS-y, drukarki 
- uregulowano  II ratę za  oprogramowanie do elektronicznego obiegu dokumentów 

 
8. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ 
     Wydatki w tym dziale w ramach otrzymanych dotacji przeznaczone są na : 
     a/ aktualizacje spisu wyborców ,składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, 
 
9. DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA 
     a/ Pozostałe wydatki obronne  
        - ramach otrzymanej dotacji   wys. 500,- zł. - poniesiono wydatki na zakup artykułów biurowych.  
      
 
10. DZIAŁ  754 - BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 
 
     W  tym dziale wydatki  ponoszone są na: 
 
     a/ utrzymanie  ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym:  

- wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za udział w akcjach ratowniczych, 
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie na rozliczanie paliw, konserwację sprzętu p/poż., 
- zakup materiałów i wyposażenia ( zakup oleju opałowego do kotłowni w domu 

Strażaka  w Nowogrodźcu oraz opału ( węgla)  w domu strażaka w Czernej, zakup materiałów 
pędnych, olejów i akcesorii samochodowych, części zamiennych do samochodów i motopomp, 
napoi  itp.), 

- opłaty za energię elektryczną, wodę 
- zakup usług remontowych, 
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie  członków OSP, badania psychologiczne 

kierowców OSP, 
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- zakup usług pozostałych (przegląd i regeneracja gaśnic, przegląd techniczny samochodów 
pożarniczych,  opłaty za szkolenia BHP członków OSP, przegląd serwisowy systemu 
alarmowego,  

- podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za dojazdy ) 
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażaków i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 

ubezpieczenia samochodów pożarniczych - OC,AC,NW) , 
Wydatki na poszczególne jednostki  wykazano w załączonej informacji, natomiast kwoty na realizacje    
w/w zadań zawarto w załączniku Nr 2 – niniejszego Zarządzenia 

 
 

Wydatki inwestycyjne: 
- kontynuowanie zadania inwestycyjnego rozbudowa Remizy OSP w Wykrotach – etap III w 

realizacji poniesione wydatki  to kwota 31.793,16 – ( wykonano  stolarkę okienną,, zakupiono 
materiały budowlane, zamontowano zbiornik na nieczystości ) 

  
     b/ obrona cywilna 
      -   w  ramach  otrzymanej  dotacji –  w wys. 700,-zł.-  poniesiono wydatki na zakup artykułów 

biurowych. 
               
    c/ utrzymanie straży miejskiej środki finansowe przeznaczone są na : 
      -     wypłatę wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych. 

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP, 
- zakup materiałów i wyposażenia ( artykuły biurowe, środki czystości, paliwo, części zamienne  

do samochodu) 
- opłaty za energie elektryczna, 
- zakup pozostałych usług (opłaty telefoniczne, drobne remonty samochodu służbowego), 
- podróże służbowe krajowe (delegacje), 
- składki na ubezpieczenia (ubezpieczenie samochodu) 
- odpis na ZFŚS -  środki   przekazano na rachunek FS . 
 Kwoty na realizacje w/w zadań zawarto w załączniku Nr 2 – niniejszego Zarządzenia 
 
 
 

11. DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
INNYCH JEDN.NIE POSIADJACYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ 
WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM     

 
     Wydatki w tym dziale obejmują : 
      a/  wydatki związane z  poborem podatków tj. : 

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizja dla sołtysów) 
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, 
- opłaty komornicze  

 
 
 12. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 
     1/ Wydatki związane z obsługą  kredytów i pożyczek  jst 
        - są to odsetki i inne koszty ponoszone w związku z zaciągnięciem kredytów przez gminę, w 2006 

roku  wysokość  uregulowanych odsetek wyn. 264.464,78 zł.              
  

      2/ rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji  
- zaplanowano środki z tytułu poręczeń i gwarancji dla TERMOEL-u Nowogrodziec. 

w wys. 70.000,-zł. – poręczenia nie udzielono 
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13. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE  
 W dziale tym wydatki przeznaczone są na : 
 1.Wydatki bieżące, w tym: 

a/  bieżące utrzymanie szkół podstawowych – 6.448.630,51 zł. 
b/ bieżące utrzymanie przedszkoli  - 944.661,84 w tym dotacja dla Przedszkola Publicznego w  

Nowogrodźcu – 612.000,-zł. 
c/ bieżące utrzymanie gimnazjów 3.193.674,20, 

W załączniku  nr  2 a przedstawiono wykonanie wydatków budżetowych w dziale oświata                        
i wychowanie z podziałem na jednostki wykonujące zadania . 

 
d/ dowożenie uczniów – 241.947,23, 
e/ dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 50.012,26 
 
 f/ pozostała działalność : 
   -  dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych   - 1.123,60 
   – dotacja celowa na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom – 88.277,53 

Łączna wysokość dotacji otrzymanej z budżetu państwa w 2006r. na dofinansowanie 
pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników wynosiła 
90.557,00 zł. 
Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w roku 2006 przyznano dofinansowanie              
18 pracodawcom na łączną kwotę 88.277,53 zł.  
W związku z powyższym kwota zwrotu przyznanej dotacji wynosi 2.279,47 zł. Kwota zwrotu 
przyznanej dotacji wynika z faktu, iż jeden z pracodawców, który złożył wniosek                           
o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników otrzymał decyzję 
odmowną, natomiast drugiemu z pracodawców odliczono urlop macierzyński, na którym 
przebywał młodociany pracownik.  
 

 
Wydatki maj ątkowe  : 

 
a) budowa sali sportowej wraz z rozbiórką sali gimnastycznej przy gimnazjum w Nowogrodźcu ul. 

Sienkiewicza 7 – obiekt w trakcie realizacji,   
Gmina w wyniku złożonego wniosku otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na 
realizację budowy sali w wysokości 955 tys. zł. z wykorzystaniem środków w 2007 o 2007 roku. 
Ponadto w miesiącu lipcu 2006 r. Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dofinansowanie rozbudowy kotłowni gazowej w 
budynku Gimnazjum w Nowogrodźcu, pod potrzeby przyszłej sali sportowej w wysokości 
43.000,00 zł.  
Na podstawie złożonego wniosku do Programu Inicjatyw INTERREG III A otrzymaliśmy 
dofinansowanie w 2006 roku w wysokości 1.306.550,18 zł na dalszą kontynuację budowy sali. 
Planowany termin zakończenia budowy do 30 czerwca 2007 r. 

 
b) modernizacja boiska sportowego przy SP Nowa Wieś –  
     – roboty związane z urządzeniem boiska przy szkole nie zostały rozpoczęte, ponieważ przyznana 

kwota w budżecie Gminy w roku 2006 (5.000,00 zł) była zbyt niska w stosunku do kosztów zadania 
(300.000,00zł), dlatego odstąpiono od realizacji zadania. 

 
14. DZIAŁ 851 - OCHRONA  ZDROWIA  
 
   a/ przeciwdziałanie alkoholizmowi. 
      Poniesiono wydatki na : 

- wynagrodzenia bezosobowe – tj. umowy zlecenie za prowadzenie świetlic środowiskowych, 
sporządzanie wywiadów środowiskowych, opinie biegłych ds. uzależnień, wynagrodzenie 
Komisji d.s  Rozwiązywania Problemów alkoholowych, 
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- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, 
- zakup materiałów i wyposażenia – to zakup czasopism, broszur, plakatów , artykułów 

szkolnych do świetlic środowiskowych ,  artykułów biurowych, środków czystości, 
- opłata za energię elektryczną w świetlicy, 
- zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, telefoniczne, czynsz za pomieszczenia Centrum 

Profilaktyki, zwrot kosztów dojazdu na terapię, dopłata do wypoczynku letniego (obozu) dzieci 
z rodzin patologicznych. 

-  Podróże służbowe krajowe – ryczałt za dojazdy 
 

      W załączniku nr 2 b  przedstawiono wydatki poniesione na działalności  określoną w programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz działalności merytorycznej                    
w załączonej informacji do części opisowej sprawozdania. 

      
 
15.  DZIAŁ 852 - OPIEKA  SPOŁECZNA 
      a/ Wydatki w tym dziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej i  

      przeznaczone są na:  
      -   świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z   ubezpieczenia 

społecznego  
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy 

społecznej,  
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, 
- dodatki mieszkaniowe, 
- zasiłki rodzinne,  pielęgnacyjne i wychowawcze,   
- bieżące utrzymanie MGOPS,  
- usługi opiekuńcze, 
- dożywianie uczniów. 

       Szczegółowe wykonanie wydatków oraz część opisową przedstawiono  w załączniku do 
       niniejszego sprawozdania sporządzonym przez Kierownika MGOPS  

 
 16. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWWCZA 
     Wydatki przeznaczone są na: 

a) bieżące utrzymanie świetlic szkolnych  - kwota ogółem wynosi 349.735,54  
- wynagrodzenia  pracowników świetlic, 
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, 
- zakup materiałów i wyposażenia ( art. biurowe) 
- odpis na ZFŚS 
 
b) wydatki związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży szkolnej i gimnazjalnej – 45.360,05 
 
c) pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów 

            Środki własne gminy  na 2006 rok to kwota  20.000,-zł 
            Łączna wysokość dotacji otrzymanej z budżetu państwa w 2006 r. wynosiła   187.514,00 zł.             

z czego 5 % dotacji tj. 9.375,70 zł. przeznaczono na zasiłki szkolne, a pozostała w  kwota                
w wys. 178.138,30 zł. przeznaczona została na stypendia szkolne.  

            Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz regulaminem udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy  i Miasta 
Nowogrodziec (Uchwała Nr XXXIV/282/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 07 lipca 
2005r. oraz Uchwała Nr LIII/370/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia04 października 
2006 roku) przyznano stypendia na łączną kwotę 144.488,00zł. 

            Kwota przeznaczona na zasiłki szkolne nie została wykorzystana, gdyż żaden wniosek o  pomoc 
materialna tj. zasiłku nie wpłynął do tut. Urzędu. W związku z powyższym kwota  zwrotu 
przyznanej dotacji wynos 43.026.000,-zł. w tym : stypendia szkolne 33.650,30 zł. , zasiłki 
szkolne 9.375,70 zł.. Przyczyną niewykorzystania kwoty przeznaczonej na stypendia jest 
niewystarczająca liczba złożonych wniosków. 
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   17. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
    Wydatki przeznaczone są na: 
     Wydatki bieżące tj:: 

- różne opłaty i składki (opłaty za zrzut wód opadowych) 
- utrzymanie czystości  w gminie, 
- utrzymanie zieleni w gminie, 
- uregulowano  składki na utrzymanie schroniska małych zwierząt, 
- oświetlenie uliczne,  
- konserwacja punktów świetlnych 

 
    Wydatki inwestycyjne : 

 a  ) wykonanie oświetlenia w roku 2006 w Zebrzydowej i w Wykrotach ul. 22 Lipca . 

- na podstawie zawartych umów wykonano w Wykrotach III etap oświetlenia ulicy 22 Lipca. 

- w miejscowości Zebrzydowa wykonano oświetlenie drogi wojewódzkiej o nr 357 - III etap 
oświetlenia oraz  oświetlenie drogi krajowej nr 4 – II etap. 

- ul. B. Chrobrego w Nowogrodźcu – w I połowie 2006 r. został opracowany projekt budowlany 
oświetlenia ulicy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,nie przystąpiono do realizacji zadania,               
z uwagi na wysoki koszt zadania  tj. 228.000, 00 zł netto. 

- ul. ul. Kaolinowa w Nowogrodźcu – w I połowie 2006 r. został opracowany projekt budowlany 
oświetlenia ulicy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – nie przystąpiono do realizacji zadania, 
z uwagi na wysoki koszt  tj.  142.000, 00 zł netto. 

 
 
18. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD OWEGO 
Wydatki bieżąc to : 
a/ dotacja dla GCKiS i bibliotek –szczegółowe wydatki przedstawiono wg załącznika 

do działu 921 „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego” 
 

b) naprawa murów obronnych –na podstawie udzielonego zlecenia dla ZGKiM  w Nowogrodźcu  
wykonano konserwację – naprawy murów obronnych wokół starego miasta 
 

c/ wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia – napoje ,art. spoż) środki zostały wykorzystane 
przez  - Związku Emerytów i Rencistów Nowogrodziec,  

 
19. DZIAŁ  926 -  KULTURA FIZYCZNA I SPORT  
      Wydatki przeznaczone są: 
      a/ obiekty sportowe  
            - środki  na utrzymanie stadionu  ( koszenie muraw na boiskach sportowych, utrzymanie 

stadionu w Nowogrodźcu (nawadnianie, koszenie murawy, opłaty, drobne remonty ), oraz 
pokrycie kosztów   utrzymania hali sportowej przy ul Lubańskiej -  przekazano środki  w 
wys. 30.119,31 do wysokości przedłożonych faktur przez GCKiS N-c, 

    
b/dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom      

           - Dotacji udzielono na podstawie wniosków  złożonych do  tutejszego Urzędu. 
              Po rozpatrzeniu w/w wniosków i uwzględnieniu zaplanowanych środków w budżecie gminy 

na 2006 rok – przyznano dotację poszczególnym podmiotom  zgodnie z załącznikiem nr 9.  
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Wydatki inwestycyjne  

Remont świetlicy w Wykrotach – w wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca 
remontu świetlicy w Wykrotach. Roboty zostały rozpoczęte w III kwartale 2006 r. Gmina otrzymała 
dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego “ Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” w wysokości 200.852,00 zł zapewniając 
udział środków własnych Gminy. Zadanie w toku, planowany termin zakończenia robót 30 kwiecień 
2007 r. 
 
 
 
W załączniku nr 5 –   przedstawiono zbiorcze  wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych                                
W 2006 roku  oraz załączono informacje   (w części opisowej ) z realizacji zadań inwestycyjnych.                    
 
 
 
Nowogrodziec, 200-03-19 
 
Sporz. Ludkiewicz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


